PRIVACYVERKLARING NKBV
5 JUNI 2018

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KLIM- EN BERGSPORT VERENIGING I WWW.NKBV.NL

INLEIDING

In deze privacyverklaring kun je lezen op welke wijze wij jouw privacy
waarborgen. Opgenomen is onder meer welke persoonsgegevens wij van
je verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we dit
bewaren. Verder staan jouw rechten uitgelegd in deze verklaring en is
beschreven op welke wijze je een vraag, opmerking of klacht kunt indienen.
De NKBV verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met
de privacywetgeving en op een wijze die een gemiddeld lid gezien de
doelstellingen van de NKBV mag verwachten. Jouw persoonsgegevens
zullen niet worden verkocht aan een derde partij. Jouw persoonsgegevens
zullen niet worden doorgegeven aan externe partijen voor hun
reclamedoeleinden.
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LIDMAATSCHAP NKBV

verzekeringen, gegevens over een klimjaarkaart. Je kunt in
het profiel ook gezinsleden aanmelden en bijwerken. In het
profiel kan je zelf interesses in specifieke bergsportdisciplines
aangeven. Zo weten wij wat de interesses van onze leden zijn
en kunnen wij de dienstverlening hierop aansluiten. Wij loggen
de gebruikersactiviteiten om onrechtmatig gebruik te kunnen
achterhalen en voorkomen.

Bij jouw inschrijving verwerken wij persoonsgegevens voor
de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. Voor het
contact met jou verwerken wij jouw naam en e-mail. Je
kan ook je telefoonnummer opgeven. Voor de aanhef van
communicatie verwerken wij je geslacht. Daarnaast kennen wij
je een lidmaatschapsnummer toe als unieke identificatiecode.
Jouw adres (postcode, straat, huisnummer, woonplaats, land)
wordt verwerkt voor het kunnen toesturen van communicatie
waaronder de ledenpas. Voor het vaststellen van de contributie
wordt je geboortedatum en het type lidmaatschap verwerkt.
Voor het innen van de contributie worden jouw bankgegevens
en eventuele machtiging verwerkt. Je kunt ook gezinsleden
inschrijven. In dat geval verwerken wij aanvullend de informatie
van gezinsleden.

NIEUWSBRIEF
Je ontvangt van ons een nieuwsbrief met verenigingsnieuws
en het relevante activiteitenaanbod van de NKBV en het
cursussen- en reizenaanbod van de aan de NKBV gelieerde
onderneming Bergsportreizen. Deze nieuwsbrief wordt je
toegezonden via een externe mailservice (Mailchimp) en bevat
een uitschrijfmogelijkheid.

KLIMJAARKAART

HOOGTELIJN

Indien je een klimjaarkaart aanvraagt of deze wordt verlengd
dan verwerken wij voor het aanmaken van de klimjaarkaart
je naam, lidnummer en ingangsperiode. De klimjaarkaart is
onderdeel van je ledenpas. Wij verwerken je adres voor het
toezenden per post.

Je adres (postcode, straat, huisnummer, woonplaats, land) wordt
verwerkt voor het toesturen van Hoogtelijn.
Je persoonsgegevens kunnen in het verenigingsblad ‘Hoogtelijn’
worden verwerkt. Je wordt enkel met jouw toestemming met
volledige naam genoemd in Hoogtelijn. Zie voor uitleg over je
privacy met betrekking tot de publicatie van foto’s het kopje
‘foto’s’ in deze privacyverklaring. Zie voor de publicatie van
bergsportprestaties het kopje ‘clubhistorie & klimhistorie’ in
deze privacyverklaring. Een online-versie van Hoogtelijn is
openbaar beschikbaar via ISSUU.

VERZEKERING (reis- of annuleringsverzekering)
De verzekering wordt afgesloten bij een verzekerings
maatschappij door een externe assuradeur (Hienfeld). Indien
je een verzekering afsluit via de NKBV worden je naam,
adresgegevens, geboortedatum, lidnummer, gewenste
verzekering en ingangsdatum doorgegeven aan de assuradeur
op grond van de opdracht die je ons geeft. De assuradeur
gebruikt deze gegevens voor eigen doeleinden die je kunt
nalezen in hun privacyverklaring. Ingevulde schadeformulieren
worden niet door de NKBV verwerkt en worden direct door
jou aan de assuradeur toegezonden. Voor het vaststellen van
de verzekeringspremie en het innen door de NKBV van de
premie, verwerken wij je naam, lidnummer, geboortedatum,
aangevraagde verzekering, ingangsdatum en bankgegevens. Dat
je verzekerd bent wordt vermeld in de MijnNKBV-omgeving.
De ANWB Alarmcentrale is de instantie die jou namens de
verzekeraar bijstaat indien je onverhoopt iets overkomt en
je het alarmnummer belt. De namen en lidnummers van de
personen die de verzekeringspremie hebben voldaan worden
aan de ANWB Alarmcentrale ter beschikking gesteld. De
ANWB Alarmcentrale beschikt over het meest actuele overzicht
van leden die de premie hebben betaald. Op deze wijze wordt
voorkomen dat de hulp aan een persoon wordt afgewezen.

FORUM & MARKTPLAATS
Op het NKBV forum en de marktplaats kan je berichten plaatsen
als je een apart account aanmaakt. Dit is niet hetzelfde account
als je MijnNKBV account. Je dient een gebruikersnaam en
een wachtwoord aan te maken voor de toegangscontrole. Je
e-mailadres wordt gebruikt voor de controle op de registratie.
Je gebruikersnaam wordt ook getoond bij de gepubliceerde
berichten. Wij verwerken voor het tegengaan van onrechtmatige
posts en eventueel contact je naam en e-mailadres. Wij ver
werken natuurlijk ook de berichten die je post. Wij doen niets
met de inhoud. Wij adviseren je geen persoonlijke gegevens
te vermelden in de berichten omdat de geplaatste berichten
openbaar toegankelijk zijn. Wij loggen de gebruikersactiviteiten
om onrechtmatig gebruik te kunnen achterhalen en te voor
komen.

WEBSHOP
Bestel je iets in de webshop dan verwerken wij je naam en
adresgegevens zodat wij weten met wie we een overeenkomst
aangaan. We verwerken het geselecteerde product voor het
vaststellen van de inhoud van de overeenkomst. Je naam en
adresgegevens worden ook gebruikt voor het toezenden van het
geselecteerde product. Je kan ook een alternatief afleveradres
invullen voor het toezenden van het product. Wij verwerken je
bank- en betalingsgegevens voor de betaling van het product
en je e-mailadres om een bevestiging van de bestelling en de
factuur toe te zenden. Je telefoonnummer kan je optioneel
opgeven. Dat kan handig zijn om je te bereiken indien de

MIJNNKBV-ACCOUNT / PROFIEL
Bij lidmaatschap wordt op jouw verzoek een account aan
gemaakt in de MijnNKBV-omgeving op https://MijnNKBV.nl.
Je ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en een tijdelijk
wachtwoord. Verander het wachtwoord direct in een ander
sterk wachtwoord en update het wachtwoord jaarlijks. In
de MijnNKBV-omgeving vind je de informatie die de NKBV
van je verwerkt waaronder je profiel en dat van gezinsleden,
contributie en betalingsgegevens, gegevens over eventuele
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bestelling niet of niet op korte termijn geleverd kan worden. Wij
bewaren de gegevens tot twee jaar na de aankoop in verband
met eventuele aanspraken.

Indien het belang van de vereniging of derden niet zwaarder
weegt dan de belangen van de betrokken persoon zullen wij
toestemming vragen voor het maken van de foto’s, de verdere
verwerking en de voorgenomen publicatie.
Foto’s van kinderen (15 jaar en jonger) worden niet zonder
toestemming van de ouders openbaar toegankelijk online
gepubliceerd.
Foto’s van verenigingsactiviteiten kunnen worden gedeeld met
andere leden via afgeschermde kanalen die enkel toegankelijk
zijn voor een beperkte groep leden c.q. deelnemers. Heb je hier
bezwaar tegen dan kan je dit aangeven.
Door deelnemers ingestuurde foto’s worden bewaard voor
eventuele publicatie gedurende een jaar. Indien toestemming
voor publicatie is verkregen, kan een foto worden bewaard
zolang deze publicatiewaarde heeft. In opdracht van de NKBV
gemaakte foto’s worden bewaard gedurende de termijn dat
een foto publicatiewaarde kan hebben. Reeds gepubliceerde
foto’s worden bewaard gedurende de termijn dat een publicatie
raadpleegbaar is.

WEBSITE – NIEUWS
Op de NKBV website wordt aan de bergsport gerelateerd nieuws
gepubliceerd, waaronder belangrijke klimondernemingen en
klimprestaties van personen. Dit heeft grote nieuwswaarde
en geschiedt op grond van het belang voor de promotie en
ontwikkeling van de bergsport. Voor zover je wordt genoemd
en de publicatie niet met jouw toestemming geschiedt, kan je
bezwaar tegen de publicatie maken.

WEBSITEBEZOEK – COOKIES
Bij bezoek aan de website van de NKBV worden cookies
en scripts gebruikt om te meten op welke wijze je gebruikt
maakt van de website. Met jouw toestemming worden cookies
geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden op grond waarvan wij je
gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. Deze data wordt
enkel door de NKBV en Bergsportreizen gebruikt. Zie voor meer
informatie over de werking van cookies en welke cookies worden
geplaatst de cookieverklaring van de NKBV.
Het surfgedrag van bezoekers van de website wordt geanalyseerd
met behulp van Trade Tracker. Trade Tracker gebruikt de
verwerkte persoonsgegevens enkel om het (affiliate)programma
beschikbaar te stellen.

TUKHUT
Als NKBV-lid kan je voordelig slapen in de NKBV-Tukhut te Sy
(België). Je naam en lidnummer worden door de NKBV aan
de Tukhut beschikbaar gesteld om te controleren of je een
overnachting hebt geboekt.

CLUBHISTORIE & KLIMHISTORIE

FOTO’S (beeldmateriaal)

De NKBV bestaat al meer dan 100 jaar. Het is van grote waarde
om de historie van de vereniging vast te leggen. Voor deze
doeleinden kunnen wij je naam, duur van het lidmaatschap,
functie binnen de vereniging en bijdragen aan de ontwikkeling
van de vereniging opnemen in ons archief of Hoogtelijn.
Het is van grote waarde om de grote prestaties in de bergsport
van Nederland en meer specifiek die van de leden vast te leggen.
Wij ontvangen deze informatie graag. Voor deze doeleinden
kunnen wij je naam en bergsportprestaties (o.a. geklommen
route/ waardering route/ datum beklimming/ routetijd) opnemen
in ons archief of Hoogtelijn.

Tijdens verenigingsactiviteiten, wedstrijden en trainingen
kunnen foto’s (lees: beeldmateriaal) van je worden gemaakt.
Geschiedt dit in opdracht van de NKBV dan zullen wij je van te
voren via algemene mededelingen inlichten dat er foto’s worden
gemaakt. Het komt daarnaast veel voor dat de deelnemers/
leden ons leuke foto’s van activiteiten toesturen. De deelnemers/
leden die foto’s aan ons toezenden dienen de personen die
duidelijk herkenbaar in beeld staan op de foto’s op de hoogte
te stellen dat deze aan ons worden toegezonden voor eventuele
publicatie.
De foto’s kunnen wij gebruiken voor de verslaglegging van deze
activiteiten waaronder publicatie in Hoogtelijn, op de website
en social media van de NKBV. Daarnaast kunnen wij foto’s voor
het verenigingsarchief, voor de promotie voor de sport en de
vereniging gebruiken.
Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van het
gerechtvaardigd belang van de vereniging en de leden bij deze
doeleinden tenzij de belangen van de betrokkene(n) op de foto
zwaarder wegen. Voorafgaand aan de publicatie van een foto
beoordelen wij onder meer de herkenbaarheid van personen
in beeld, de plaats op de foto (voorgrond of achtergrond), de
context van de foto en het beoogd gebruik en de context van
de publicatie. Je kan bezwaar maken tegen een specifieke
publicatie waarop je herkenbaar in beeld staat. Wij zullen
deze foto verwijderen tenzij dat kennelijk onredelijk is. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn als je toevallig op de achtergrond
bij een foto in beeld staat en je geen redelijk belang hebt bij
verwijdering.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Op grond van de fiscale bewaarplicht worden de daarvoor
noodzakelijke lidmaatschapsgegevens, contributiegegevens,
overeenkomsten met betalingsverplichting en betalingsgegevens
zeven jaar bewaard voor de financiële administratie.

ANDERE PRIVACYVERKLARINGEN
Wij wijzen erop dat voor specifieke verwerkingen andere
privacyverklaringen zijn opgesteld, zoals voor de wedstrijd
administratie, opleidingen en bijscholingen, topsport en
vrijwilligers.

GRONDSLAG
Tenzij in deze privacyverklaring anders is aangegeven (zoals een
gerechtvaardigd belang, toestemming of een wettelijke plicht),
worden je gegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.
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BEWAARTERMIJN

je persoonsgegevens te corrigeren.
• Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar
te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor
zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang
van de onderneming of derden.
• Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je
persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder
profilering.
• Je heeft het recht op een digitale kopie van de door jou aan
ons verstrekte persoonsgegevens.
• Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
• Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover
		 - deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
		 deze zijn verzameld, of
		 - de verwerking gebaseerd is op jou toestemming en je
		 deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond
		 voor de verwerking is, of
		 - de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd
		 belang van de onderneming of derden, je bezwaar
		 maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert
		 boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en
		derden.
• Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
• Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk
voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Indien
in de privacyverklaring niet iets anders is vermeld, is de
bewaartermijn twee jaar nadat de dienstverlening c.q. het
lidmaatschap van de NKBV is geëindigd in verband met
eventuele klachten en aanspraken met betrekking tot de
dienstverlening.

MET WIE WORDEN DE GEGEVENS GEDEELD?
Het ledenbeheersysteem en de MijnNKBV-omgeving worden
gehost en beheerd door een externe IT-partij (Renflex). De
e-mailserver van de NKBV wordt gehost door een externe
partij (G-suite business). De IT infrastructuur van de NKBV
wordt beheerd door een externe partij (Computerplan). Een
lijst van personen wiens contributie of factuur niet is betaald
wordt doorgegeven aan een incassobureau (Creditdevice) voor
het innen van deze gelden. Voor het toesturen van Hoogtelijn
wordt een actuele adressenlijst gedeeld (Management Media).
Voor het toesturen van de ledenpassen wordt een actuele
adressenlijst gedeeld (Prisma Direct). Gegevens kunnen
worden gedeeld voor de boekhouding, accountantscontrole en
op verzoek van de belastingdienst. Voor zover het in lijn ligt
met de in deze privacyverklaring aangehaalde doelstellingen
kunnen gegevens in de toekomst ook worden gedeeld met hier
niet genoemde partijen. Jaarlijks worden geanonimiseerd (dus
zonder naam of lidnummer) een overzicht van de postcodes,
landen, geboortedata en het geslacht van de leden gedeeld
met NOC*NSF ten behoeve van het project ‘Kennis- en
Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS). Het doel van dit project
is het ontwikkelen en beheren van een betrouwbaar en valide
kennis- en informatiesysteem, dat het inzicht van bonden en
NOC*NSF systematisch en structureel verhoogt, waardoor beter
onderbouwde besluiten met betrekking tot topsport, een leven
lang sporten en brancheontwikkeling kunnen worden genomen.
Op de website van NOC*NSF vind je informatie over hoe zij met
deze gegevens omgaan.

Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je
je te identificeren. Een verzoek kan je richten aan onderstaand
e-mailadres of postadres.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder
meer vanwege gewijzigde verwerkersdoeleinden en werkwijze
of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud
van de privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande
waarschuwing wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij
omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag
van je via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Wij nemen alle redelijke organisatorische en technische
voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen
en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons
verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in:
• Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die
deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale
toegangsbeperking.
• Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd
en versleuteld volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
• Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrecht
matige verwerking te kunnen achterhalen.
• Wij trainen onze medewerkers en stimuleren een
privacycultuur.
• Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging is
de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV)
Houttuinlaan 16-A
3447 GM Woerden
Je kunt contact opnemen via privacy@nkbv.nl

JOUW RECHTEN
• Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht
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GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID NKBV /
BERGSPORTREIZEN

REGIOVERENIGINGEN NKBV - GEZAMENLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
Indien je lid wordt van de NKBV, word je automatisch ook lid
van de NKBV regiovereniging. De indeling geschiedt op basis
van de postcode van je huisadres. De persoonsgegevens die
je verstrekt bij de inschrijving worden verwerkt door de NKBV
voor doeleinden die zijn besproken in deze privacyverklaring
van de NKBV. De persoonsgegevens kunnen eveneens
worden verwerkt door de NKBV regiovereniging waarvan je
lid bent. De regiovereniging informeert jou over de doeleinden
waarvoor zij dit gebruiken via een eigen privacyverklaring. De
persoonsgegevens worden verwerkt vanuit één IT-systeem.
De NKBV en de regioverenigingen zijn ieder aan te merken
als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens die in dit systeem worden verwerkt.

DIENSTVERLENING
De dienstverlening van de NKBV en Bergsportreizen (100%
dochteronderneming van de NKBV) geschiedt centraal. De data
die wordt verkregen via websites, enquêtes en evaluaties kunnen
worden gebruikt voor het verbeteren van de dienstverlening
van de NKBV en Bergsportreizen. Welk type cursussen en
reizen je boekt bij Bergsportreizen kan worden gebruikt
voor het relevanter maken van het aanbod van de NKBV en
Bergsportreizen zoals het type nieuwsbrief dat je ontvangt.
De NKBV en Bergsportreizen hebben afspraken gemaakt over deze
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit houdt het volgende in.
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.
• Partijen zullen in onderling overleg zorgdragen voor de
hosting, werking en beveiliging van de IT-marketingsystemen.
• Partijen zorgen ieder voor een adequate privacyverklaring.
• De betrokkene (de persoon wiens persoonsgegevens worden
verwerkt) kan een verzoek betreft de uitoefening van zijn rechten
met betrekking tot deze verwerking richten aan de NKBV.
• De NKBV kan worden benaderd via privacy@nkbv.nl

De NKBV en de regioverenigingen hebben afspraken gemaakt
over deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit houdt het
volgende in.
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.
• De NKBV zal zorgdragen voor de hosting, werking en
beveiliging van het IT-systeem.
• Enkel bevoegde medewerkers van de NKBV en de voorzitter
en secretaris van een regiovereniging hebben toegang tot het ITsysteem. Enkel met toestemming van de NKBV kan een andere
persoon toegang krijgen tot het IT-systeem.
• De NKBV en de regiovereniging dragen er zorg voor dat de
personen die toegang hebben, zijn gebonden aan contractuele
geheimhouding.
• De NKBV en de regiovereniging dienen ieder zelf een
privacyverklaring op te stellen waarin onder meer staat
aangeven voor welke doeleinden persoonsgegevens worden
gebruikt.
• Bij de inschrijving wordt zowel naar de privacyverklaring
van de NKBV als naar de privacyverklaring van de
regiovereniging(en) verwezen.
• De betrokkene (de persoon wiens persoonsgegevens worden
verwerkt) kan een verzoek betreft de uitoefening van zijn rechten
richten aan de NKBV. Voor zover het verwerking door de NKBV
regiovereniging betreft, kan de betrokkene ook zijn rechten
uitoefenen bij de secretaris van de regiovereniging.
• De NKBV en de regiovereniging zullen elkaar informeren
en bijstaan in relatie tot het beantwoorden van en voldoen aan
verzoeken van de betrokkene. De NKBV en de regiovereniging
zullen gezamenlijk overleggen en beslissen op verzoeken van de
betrokkene, tenzij dit gezamenlijk overleg kennelijk overbodig is.
• De betrokkene kan klachten indienen bij de partij op wie de
klacht betrekking heeft.
• De NKBV kan worden benaderd via privacy@nkbv.nl
• De regiovereniging kan worden benaderd via het e-mailadres
van de secretaris van de regiovereniging.
• Privacyverklaringen en contactgegevens van de secretaris van
de regioverenigingen vind je hier:
[Link naar pagina waarop dit is gepubliceerd.]

LEDENPANEL EN ENQUETES
Je kunt vrijwillig deelnemen aan het ledenpanel of enquêtes.
Het doel van het ledenpanel en de enquêtes is om de
dienstverlening van de NKBV en Bergsportreizen beter vorm
te geven. Hiertoe wil de NKBV een goede afspiegeling van de
leden bevragen over wat hun achtergrond is, welke behoeftes
en interesses zij hebben, welke dienstverlening zij van de NKBV
en/of Bergsportreizen verwachten en hoe ze de dienstverlening
ervaren. Indien je deelneemt aan het ledenpanel of een enquête
verwerken wij voor het bepalen van de hiervoor genoemde
doeleinden de uit de enquête verkregen gegevens over jou zoals:
naam, geslacht, leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling, of
je klimkader bent, of je als vrijwilliger actief bent, omschrijving
van jou als persoon (door jezelf ingevuld), opleiding, status op de
arbeidsmarkt. Verder verwerken wij de uit de enquête en jouw
vrijwillig ingevulde MijnNKBV-profiel verkregen gegevens over
jouw behoeften en interesses.
Deze gegevens worden verwerkt met jouw toestemming.
Ledenpanelgegevens worden vertrouwelijk en beveiligd verwerkt
via MWM2. Deze gegevens worden geanonimiseerd bewaard in
het verenigingsarchief.
Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn:
Koninklijke Nederlandse Klimen Bergsport Vereniging
Houttuinlaan 16-A
3447 GM Woerden
privacy@nkbv.nl

NKBV Zomerprogramma B.V.
(handelend onder de naam
Bergsportreizen)
Houttuinlaan 16-A
3447 GM Woerden
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